
 

 
 

Jaargang  24 Nummer 02 30 oktober 2020 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
Het blijven ingewikkelde tijden. 
Het aantal Coronabesmettingen is ongekend hoog in Nederland. 
 
Vooral in de grote steden en ook in Spoorwijk, stijgt het aantal 
besmettingen zorgelijk.  
Tot nu toe gaat het in school goed. Dat willen we graag zo houden. 
 
Desalniettemin kan het gebeuren dat groepen naar huis worden gestuurd.  
Er is dan geen opvang in school. Hoe vervelend dat ook is.  
Tot nu toe zijn drie groepen naar huis gestuurd.  
Blijft een groep of kind langer dan drie dagen thuis, dan wordt gestart met het thuisonderwijs. 
 
Voor de school is het protocol basisonderwijs van het RIVM leidend in ons handelen.  
Dat kan betekenen dat wij anders handelen dan een derde (bijvoorbeeld de GGD) aan u adviseert. 
 
Ik zet hieronder een aantal aandachtpunten (nogmaals) op een rijtje. 
 
In- en uitgaan van de kinderen: 
 

• Wilt u 1,5 meter afstand bewaren onderling en naar de medewerkers van de school. 

• Aandachtpunt zijn gesprekjes bij de ramen aan de straatkant in de onderbouw. 

• De medewerkers bij de deur en hek nemen geen spullen aan van uw kind. Wilt u dat graag aan uw 

kind zelf meegegeven. 

• Wilt u de ingangen vrij houden a.u.b. 

•  

Bezoek en communicatie school 

• U kunt de school overdag voor dringende zaken op afspraak bezoeken. 

• Bij binnenkomst uw handen ontsmetten en uw naam en telefoonnummer noteren. 

• Wilt u wachten tot u wordt opgehaald? 

• Kom alleen. 

• Komt u de ouderbijdrage betalen? Dan gelden dezelfde regels. 

• Houdt ten alle tijden afstand van 1,5 meter. 

• Wilt u bij voorkeur via de telefoon, mail, App of Teams communiceren met school. 

 

 
 
 
 

JEROENNIEUWS 

Agenda November: 
3 november: Nationaal  
schoolontbijt.  
14 november: Divali. 
16 november: Studiedag  
(school gesloten) 
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Diverse zaken. 
 

• In schoolkalender kunt u lezen dat er voortgangsgesprekken zouden plaatsvinden in november.  

Deze gaan niet door. Mocht de leerkracht toch een gesprek willen, dan wordt contact met u 

opgenomen. 

• Wilt u nog alstublieft nog denken aan het betalen van de ouderbijdrage en overblijfgeld? Alvast 

dank. 

• Op maandag 16 november is de school gesloten vanwege een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij. 

• Wat betreft de feesten Sinterklaas en Kerst. We zijn aan het nadenken over hoe we dit zo sfeervol 

mogelijk kunnen laten verlopen. Het kerstdiner wordt een kerstontbijt: vrijdag 18 december, de 

kinderen hebben deze dag tot 12.00uur school.  

Donderdag 17 december wordt een normale lesdag tot 15.15uur.  

• De Coronamaatregelen gelden dan nog steeds. U kunt daar niet bij aanwezig zijn. Wij realiseren ons 

maar al te goed dat het een heel vervelende tijd is. De decembermaand is bij uitstek de maand om 

elkaar te ontmoeten en samen feesten te vieren. Het is echter niet anders. 

 
Wij houden u natuurlijk op de hoogte van alle ontwikkelingen de komende tijd. Wij zullen er alles aan doen 
om zo lang mogelijk goed onderwijs voor uw kind te verzorgen en er een leuke december van te maken. 
 
Vriendelijke groet. 
Team bs Jeroen. 



 

 


